Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Hedefleri

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programının Amacı
Bu eğitim programıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin (EÜTF) temel amacı; bilim ve toplumdaki
gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık
hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden
daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik
ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.
Mezuniyet Hedefleri (Program Çıktıları) 1
Program amacını gerçekleştirmek, eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme uygulamalarına zemin
oluşturmak üzere program çıktıları aşağıda verilen altı temel rol üzerinden 21 genel yetkinlik başlığı
halinde oluşturulmuştur.
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“ Hekim” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
1. Birinci basamakta; etik değerleri gözeten, sağlık yönelimli, birey ve toplum odaklı sağlık
hizmeti sunabilmek için fakülte mezuniyet hedeflerinde tanımlanan rolleri birleştirerek etkin
şekilde çalışabilir.
2. Birinci basamaktaki hekimlik uygulamalarının gerektirdiği temel, klinik ve sosyal bilimlere ait
bilgileri, becerileri ve tutumları edinmiştir ve bunları geliştirerek hekimlik yaşamı boyunca
kullanmaya devam edebilir.
3. Hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek birinci basamağa özgü koruyucu, tedavi
edici ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirebilir.
4. Birinci basamaktaki hekimlik uygulamalarının gerektirdiği mesleksel, işlemsel, girişimsel klinik
ve koruyucu hekimlik becerilerini ustaca ve uygun bir şekilde gerçekleştirerek kayıt altına
alabilir.
5. Kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek, gereken durumlarda, diğer sağlık çalışanlarından
uygun şekilde yardım isteyip, kullanabilir.
6. Hekimlik görevini; iyi hekimlik uygulamaları bağlamında, hiçbir ayrım gözetmeden, mesleksel
sorumluluklarını, etik ilkeleri ve insani değerleri ön planda tutarak, hastaları yararına
meslektaşları için rol modeli olacak düzeyde gerçekleştirebilir.
7. Mesleki sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getiren iyi bir hekim olmanın yanı sıra
sorumlu bir yurttaş, ahlaklı bir bilim insanı, adil bir yönetici ve güvenilir bir lider olma
özelliğiyle toplumda rol modeli olabilir.
“Sağlık savunucusu” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
8. Hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin sağlıklılık durumunu ve bu duruma etki edebilecek
faktörleri uygun yöntem ve araçlarla değerlendirerek tanımlayıp izleyebilir.
9. Kendisi dahil, hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin sağlıklılık durumunun geliştirilmesi için
görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde gereken tüm girişim ve uygulamaları yerine
getirebilir.
10. Sağlığa etki eden tüm ulusal ve uluslararası politika ve uygulamaları, gelişim süreçleri içinde
ayırt edebilir, toplumun sağlığına olası etkilerini değerlendirebilir ve gerektiğinde bu
değerlendirmeleri bilim ve toplumsal gereksinimler zemininde örgütleyip, düşüncelerini
savunabilir.
“Bilim İnsanı” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
11. Meslek alanı ile ilgili yeni bilgi ve beceriler ile bilgi kaynaklarını eleştirel olarak
değerlendirebilir, bağımsız bir şekilde öğrenerek ve deneyimlerinden ders alarak kendisini
geliştirebilir ve öğrendiklerini hekimlik uygulamalarında kullanabilir.
12. Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleksel bilgi ve
uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda
bulunabilir.
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“İletişimci” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
13. Türkçeyi yetkin bir şekilde kullanmanın yanı sıra en az bir yabancı dili; mesleksel literatürü
anlayacak, yorumlayacak ve öğrendiklerini hekimlik uygulamalarına taşıyabilecek düzeyde
kullanabilir.
14. Hasta ve hasta yakınları ile kültürel farklılıkları göz önüne alarak karşılıklı anlayış, güven ve
saygıya dayalı nitelikli bir mesleksel iletişim zemini oluşturabilir.
15. Hekimlik uygulamaları sırasında gereksinim duyduğu bilgileri; hastalar, hasta yakınları, sağlık
çalışanları ve diğer meslek üyelerinden doğru bir şekilde toplayıp bu bilgileri mesleksel
deneyimi ile birleştirerek kullanabilir.
16. Hekimlik uygulamaları sırasında elde ettiği bilgileri; gerektiğinde hastalar, hasta yakınları,
sağlık çalışanları, diğer meslek üyeleri ve toplumla, mesleksel ve etik normlara uygun bir
şekilde paylaşabilir.
“Ekip üyesi” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
17. İçinde yer aldığı toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası
ekiplerde, kendisinin ve diğer üyelerin sınırlarını bilerek, ekibin başarısını ön planda tutarak,
mesleksel sorumluluklarını ve görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilir.
18. Disiplinler arası çatışmaların önlenmesi, uzlaşmanın sağlanması ve çözümlenmesi için diğer
sağlık çalışanları ile birlikte uyum içinde ve etkin olarak çalışabilir.
“Lider ve yönetici” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
19. Kendi bilgi, görgü ve deneyimlerinden yola çıkarak, yerel ya da ulusal düzeyde sağlık bakım
hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin etkinliğinin
artırılmasını hedefleyen tüm çalışmaları, katılarak destekleyebilir.
20. Mesleğiyle ilgili çalışma ve öğrenme süreçlerini iyi hekimlik uygulamaları doğrultusunda
yürütürken kendi kariyerini de etkin bir şekilde yönetebilir.
21. Sorumluluk alanı çerçevesinde, sağlık hizmet sunumuna ayrılan sınırlı kaynakları kamu
yararına en uygun şekilde kullanabilir.
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